ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
P R O C E S - V E R B A L,
Încheiat astăzi 25.02.2010, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Scînteia,
judeţul Iaşi. Şedinţa de astăzi a fost convocată prin dispoziţia primarului comunei Scînteia nr.
90/18.02.2010, cu următoarea ordine de zi:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale şedinţei ordinare din 28.01.2010iniţiator primarul comunei ;
2.- Proiect de hotărîre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - Scînteia T 27 – parcelele cu
numerele cadastrale (388/2-389-480/3), (388/2-389-480/4), (388/2-389-480/5), (388/2-389-480/6), (388/2389-480/7), (388/2-389-480/8), (388/2-389-480/9), (388/2-389-480/10), (388/2-389-480/11), (388/2-389480/12) întocmit în vederea extinderii intravilanului satului Scînteia şi construirii de locuinţe şi dotări
aferente, -iniţiator primarul comunei ;
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cabalinei femelă şi a
atelajului din proprietatea privată a comunei-iniţiator primarul comunei ;
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes
comunitar şi a necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002, -iniţiator primarul comunei;
5.- Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local pe anul 2010, -iniţiator primarul comunei ;
6.- Diverse.
La şedinţa de astăzi participă primarul, secretarul, viceprimarul, un număr restrâns de cetăţeni şi următorii
13 consilieri consilieri locali în funcţie:
Nr.
Numele
Prenumele
Apartenenţa
politică
crt.
1

Alexa

Constantin

P.D.- L.

2

Aştefanei

Mihai

P.R.M.

3

Bătrînică

Viorel

P.S.D.

4

Busuioc

Vasile

P.N.L.

5

Darabană

Mihai

P.D.- L.

6

Iftime

Mihai

P.N.L.

7

Miron

Petrică

P.N.L.

8

Netcă

Costache

P.S.D.

9

Rădeanu

Mihăiţă

P.S.D.

10

Săcăleanu

Silvica

P.D.- L.

11

Simionescu

Grigore

P.S.D.

12

Tăcuţanu

Gabi-Ionel

P.S.D.

13

Tilici

Mirela-Cătălina

P.S.D.

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică face prezenţa
membrilor consilieri si constată că şedinţa este statutară din punct de vedere al prezentei, declară deschisă
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şedinţa ordinară de astăzi, apoi dă cuvântul iniţiatorului, domnul primar, Fănică Săcăleanu pentru a supune
atenţiei ordinea de zi programată solicitând totodată propuneri pentru modificarea sau completarea ordinei de
zi.
Nemafiind propuneri pentru modificarea ordinei de zi, aceasta se aprobă cu unanimitate de voturi.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea primului punct al ordinii de zi şi
anume:
1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal ale şedinţei ordinare din
28.01.2010-iniţiator primarul comunei ;
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului secretar.
Domnul secretar Ilăşoaia Florin: aşa cum obişnuim, la începutul fiecărei şedinţe se impune aprobarea
procesului verbal al şedinţei anterioare, bineânţeles, dacă este cazul, cu formularea de obiecţiuni pe
marginea acestuia de către oricare dintre participanţii la şedinţă. În mod constant, procesele verbale sunt
afişate la afişierul din holul primăriei, dar oricine poate consulta procesul verbal din dosarul de şedinţă şi
chiar şi pe pagina de internet a primăriei http://www.primariascinteia.ro
Întrucât nu sunt obiecţii de formulat cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare,
după puţine discuţii se degajă opinia unanimă favorabilă aprobării proiectului de hotărâre.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local
cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi şi
anume:
2.- Proiect de hotărîre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal - Scînteia T 27 – parcelele
cu numerele cadastrale (388/2-389-480/3), (388/2-389-480/4), (388/2-389-480/5), (388/2-389-480/6),
(388/2-389-480/7), (388/2-389-480/8), (388/2-389-480/9), (388/2-389-480/10), (388/2-389-480/11), (388/2389-480/12) întocmit în vederea extinderii intravilanului satului Scînteia şi construirii de locuinţe şi
dotări aferente.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba de zona unde se află construite nişte case de locuit. A
fost întocmit un PUZ pentru care noi trebuie să ne pronunţăm asupra avizării şi ulterior a aprobării. Am mai
avut o astfel de solicitare aproape identică formulata de World Vision. Probabil că ştiţi cu toţii
amplasamentul, dacă aveţi întrebări le puteţi formula şi adresa chiar solicitantului Netcă Vili care este
prezent la şedinţă
Este vorba despre o suprafaţă de 7.700 mp, pe o adîncime de 170 ml cu o deschidere de 44 ml.
Domnul consilier Iftime Mihai: este un amplasament spre comuna Grajduri, iar noi trebuie să discutăm
despre dimensiunea terenului. Este situat pe marginea D.J. 248. Să vedem dacă mai sunt şi alţi vecini care
doresc extinderea intravilanului să o facem simultan.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului
consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local cu
privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
După puţine discuţii şi având în vedere propunerile formulate se aprobă şi acest proiect de hotărâre cu
unanimitate de 1 voturi pentru şi o abţinere a domnului Aştefanei Mihai.
Domnul Preşedinte de şedinţă, propune discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi:
3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cabalinei femelă şi a
atelajului din proprietatea privată a comunei.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
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Domnul primar Fănică Săcăleanu: cred că mulţi dintre dumneavoastră ştiţi că cealaltă cabalină a
decedat anul trecut. Am decis să vindem caruţa şi cabalina, deoarece avem alte mijloace de a ne deplasa
în teritoriu. Dar acum chiar nu se mai justifică. Avem tractor, remorcă şi este un chin să ne mai încurcăm şi
cu calul şi căruţa. Sunt dificultăţi cu furajarea.
Comisia care se constituie va fi investită cu stabilirea preţului pe care cred că-l anticipaţi şi
dumneavoastră, ca fiind unul modic.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local
cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi şi
anume:
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a unor lucrări de interes
comunitar şi a necesarului de forţă de muncă conform Legii nr. 76/2002.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnului primar.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: este vorba despre faptul că ne propunem anagajarea unui nr. de 5
muncitori pentru lucrările multe pe care le avem de executat. Lucrări de mai mică anvergură, şi putem să
facem economii. Lucrările cu firme specializate costă mai mult decât cele în regie proprie. Mai important
vrem să schimbăm aspectul clădirilor vechi (grajd, magazie), vrem să facem un gard ş.a. Sunt unele
facilităţi raportate la indicatorul social de referinţă, mai avantajoase în sezonul rece noiembrie-martie, faţă
de 70 în restul anului.
Domnul consilier Darabană Mihai: lucrările sunt prevăzute în Programul anexă la proiectul de hotărâre,
cum ar fi amenajare platforme de gunoi, refacerea şi întreţinerea şanţurilor, trotuare, staţii de maxi-taxi,
turnarea de capete de pod la Rangu, Tăcuţanu, Bodeşti, Ciocârleşti, construire şopron din ţeavă
rectangulară pentru utilajele agricole din dotare sau care vor mai fi achiziţionate, construirea malurilor la
podul Gîzoaia, cel de pe D.C. 63, uluce pentru adăpători la animale, curăţarea şi întreţinerea păşunii
comunale.
Domnul consilier Alexa Constantin: am văzut ieri când se distribuiau îngrăşăminte chimice pe păşune,
aproape un hectar de păşune ocupat cu crengi de salcâmi de la defrişările din pădure. Ar trebui să anunţăm
Ocolul silvic.
Domnul consilier Rădeanu Mihăiţă:
Domnul consilier Miron Petrică: cred că ar trebui plantări pentru oprirea viscolului pe anumite porâiuni,
dat fiind că parazăpezii nu se mai practică că dispar.
Domnul consilier Darabană Mihai: da, ar fi o soluţie dar plantările trebuiesc înfiinţate la o anumită
distanţă de drum şi acolo sunt proprietăţi particulare.
Domnul preşedinte al Comisiei Pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare în persoana
domnului consilier Rădeanu Mihăiţă prezintă Raportul favorabil al comisiei de secialitate a Consiliului local
cu privire la acest proiect de Hotărâre iniţiat de către primarul comunei.
În urma supunerii la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de 13 voturi pentru.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi şi
anume:
5.- Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului local pe anul 2010.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnului contabil.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: am primit cifrele de buget, dar trebuie să respectăm termenul legal
de publicitate, pentru aprobare acestuia. Este posibil să mai fie nevoie de unele modificări până la
aprobarea bugetului. De la început, vă spun că bugetul este bun, dar nu că ar fi guvernul mărinimos, ci
pentru faptul că s-a ţinut cont de nivelul încasărilor pe care l-am înregistrat noi. Este acea formulă care
include suprafaţa comunei, numărul populaţiei şi gradul de colectare. Suntem noi şi încă o comună din judeţ
Cotnarii, care avem un procent de 100 încasări. Am studiat comparativ alocările de buget şi noi stăm bine la
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acest capitol. Am primit 12 miliarde faţă de anul trecut 9 miliarde. Suntem după un clasament pe judeţ pe
poziţia 14 la alocări de fonduri.
Total buget avem 4.817,4 mii lei din care 2.831 din TVA, care se imarte in 2.397 din impozitul pe venit,
drepturi asistenti personali 270 mii, 164 mii ajutoare sociale, cote din imp pe venit defalcate 765 mii Iar C.J.
Iaşi ne-a alocat 138 mii pentru lapte si corn, 336 pentru sustinere proiecte de dezvoltare. Avem 313,4 mii lei
venituri proprii.
Avem în fondul de rulment o sumă de 5.723 pe care ne gândim cum să cheltuim din acesta. Ca şi
acţiuni avem 18 mii pentru şcoala Rediu, 200 mii lei pentru iluminatul public, avem 763,800 costul
buldoexcavator şi pentru cămine culturale diferenta. Poate un parc pentru copii, dar piaţa are prioritate. Şi
gazul bate le uşă şi m-am gândit totuşi să mai amânăm dat fiind costul prea mare deocamdată.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: având în vedere că pe Măsura 3.2.2. se vehiculează sume mari, sau schimbat regulile în timpul jocului, aşa cum s-a afirmat şi la emisiunea lui Tatulici de duminică unde au
participat primarii de comune. Am alocat şi aici o sumă nu prea mare. Aş dori să reabilităm un pic şi piaţa
din Scînteia.
În urma supunerii atenţiei proiectul de hotărâre se amână pentru aprobare în următoarea şedinţă de
consiliu când se va împlini termenul pentru publicitate.
Domnul Preşedinte de şedinţă, Miron Petrică, propune discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi şi
anume:
6.- Diverse.
Domnul Preşedinte de şedinţă, consilier local Miron Petrică, dă cuvântul domnului viceprimar.
Domnul consilier Iftime Mihai: la învăţământ se prevede că se vor schimba unele lucruri, dacă se
schimbă, trebuie să avem în vedere acordarea din bugetul local a sumei estimate de circa 590 mil lei pentru
bursele sociale. La cheltuielile de personal se va pune problema unor sporuri salariale neacordate pentru
învăţământ obţinute pe cale judecătorească.
Domnul primar Fănică Săcăleanu: nu am nimic împotrivă, dar din legea bugetului cheltuielile de
personal, bursele şi altele ale bugetului de stat, cheltuielile defalcate din TVA, nu se folosesc pentru burse.
Domnul consilier Iftime Mihai:e şi discuţia despre cheltuielile cu alocaţiile, poate că lucrurile se vor
aşeza altfel, să vedem.
Nemaifiind si alte luări de cuvânt domnul preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare si
declară lucrările şedinţei închise.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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